ﺗﻘـﺪﯾﺮ ﻣﻌـﺎون زﻧـﺎن رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر
از ﻓﯿﻠـﻢ زﻧـﺪﮔﯽ ﯾـﮏ زن ﺑـﺎ دو
ﻣﺮد!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺷﻬﺪای اﯾﺮان؛ ﻣﺮاﺳﻢ
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺑﺨﺶ »ﺗﺠﻠﯽ اراده ﻣﻠﯽ« ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺎﻻر اﯾﻮان ﺷﻤﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﯿﻠﻤﯽ را
ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ آن ﺗﻨﺪﯾﺲ داد ﮐﻪ رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ »زن»
ﺑﺎ دو »ﻣﺮد« در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ!

ﻓﯿﻠﻢ »ﺑﻨﻔﺸﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ« در ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺴﺎت ﺟﻤﻬﻮری
ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺪ و از دﺳﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﯾﺰه اش را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮏ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮ زن آن )ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ آرﯾﺎ( اﺳﺖ و ﻫﻢ
اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎس و ﺑﻨﺎی داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و
ﺟﺎﯾﮕﺎه زن ﻧﺪارد!
ﺑﻨﻔﺸﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ داﺳﺘﺎن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮش
آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺮ
اوﻟﺶ در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﯽ رود و او را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ
آورد و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ و ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻌﻠﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺒﻠﯽ و دﺳﺖ زدن
ﻣﺮد و زن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺣﺮف زدن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ!
داﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ »ﻏﯿﺮت« دارم

و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و زن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎً از
ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع و اﺳﻼم ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﻧﺪارد در ﺷﺐ وﻻدت ﺣﻀﺮت
زﻫﺮا )س( و روز »زن« ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﻋﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺠﺎی دﻓﺎع از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻫﻮی زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﯿﻤﯽ را ﮐﻪ
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن و ﻣﺎدری اﺳﺖ را در روز زن و روز ﻣﺎدر ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟!

